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Saksutredning - Tillegg til Forskrift om tiltak for å forebygge og
motvirke overføring av Korona-virus (Covid-19) for Bergen
kommune
Hva saken gjelder:
Bergen kommune vedtok 12.03.2020 Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke
overføring av Korona-virus (Covid-19). Det ble med hjemmel i smittevernloven § 4-1 innført
en rekke restriksjoner for å begrense og forsinke smittespredning. I tillegg har nasjonale
myndigheter stengt en rekke virksomheter, skoler etc, og nedlagt forbud mot en rekke
aktiviteter hvor mennesker eller samles. Ettersom det er slått fast at viruset videreføres som
luftsmitte har helsemyndighetene også oppfordret sterkt til at den enkelte unngår aktiviteter
hvor mennesker samles. En-meters grensen for avstand mellom passasjerer på
kollektivtrafikk ble innført med samme formål.
Videre er det innført påbud om stenging av virksomheter som frisører, treningssentre og
andre aktiviteter som innebærer direkte kontakt mellom mennesker. Aktiviteter som
innebærer felles berøringspunkter, for eksempel matservering på buffet utgjør også en
aktuell smittefare ettersom viruset overlever en viss tid på ulike flater.
Bergen kommune ser at også matvarebutikker og annen varehandel hvor mennesker samles
utgjør en reell smittefare, både fordi man kommer i nær kontakt med andre, og fordi dette
innebærer en rekke felles berøringspunkter. Det vurderes derfor som nødvendig å utvide
gjeldende forskrift til også å omfatte matvarebutikker og all annen varehandel.
Smittevernloven § 4-1, 1 ledd, bokstav b) som lyder: «Når det er nødvendig for å forebygge
en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, kan
kommunestyret vedta stenging av virksomheter som samler flere mennesker, f.eks.
barnehager, skoler, svømmehaller, flyplasser, butikker, hoteller eller andre bedrifter og
arbeidsplasser – eller begrensninger i aktiviteter Bestemmelsen gir hjemmel både for
stengning av virksomheter, samt begrensninger.
På denne bakgrunn innføres begrensninger i form av krav til 1 meters avstand mellom
mennesker i alle lokaler hvor det foregår varehandel, kravet gjelder dagligvarebutikker,
detaljvarehandel, samt fellesarealer i kjøpesentre og varehus. Alle typer varehandel
omfattes. Virksomhetseier må således sørge for at lokalet er tilstrekkelig stort til antallet
mennesker som slippes inn samtidig. Regelen gjelder også i betalingsområdet hvor det ellers
kan oppstå kø. Butikkeier må sørge for tiltak for at 1-meters reglen overholdes og den
enkelte må sørge for å holde tilstrekkelig avstand til andre.
I tillegg vurderes det av smitteforebyggende hensyn nødvendig og hensiktsmessig å innføre
krav om tilstrekkelige smittevernrutiner for felles berøringspunkter som handlevogner,
handlekurver, betalingsterminaler, håndtak etc. Butikkeiere pålegges således å sørge for

rutiner for hyppig rengjøring, samt å ha tilgjengelig håndsprit og lignende. I tillegg til at den
enkelte kunde skal etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene.
Vedtakskompetanse:
Etter Bergen kommunes delegasjonsreglement har Bergen bystyre delegert krisefullmakt til
Byrådet. Byrådet behandlet i møtet 10.03.2020, sak 1065.1/20 opprettholdelse av fullmakter
delegert fra kommunens kriseledelse til Prosjekt Korona, og fattet følgende vedtak:
1. Byrådet opprettholder delegeringen av krisefullmakten gitt av kommunens kriseledelse
(KKL) 28. februar 2020 til Prosjekt Korona slik det fremkommer i saksutredningen.
Vedtak:
Bergen kommunes gjeldende forskrift revideres i tråd med ovennevnte tilleggsbestemmelser
og iht. vedlagt oppdatert forskrift.
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